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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ]مدخل إلى المناظرة[

قيل: كان واىف مصر رجٌل من اؼبلحدين، فكان حيضر ؾبالس فقهائها, ومتكليمها, فيسأؽبم 
عن مسائل اؼبلحدين، وكان بعضهم جييب عنها جوابًا ركيكاً، وبعضهم يزجره ويشتمو، 
فبلغ خربه القاسم بن إبراىيم عليو السالم، وكان دبصر متخفيًا يف بعض البيوت، فبعث 

نده, فأحضره، فلما دخل عليو، قال لو القاسم رضي اهلل عنو: إنَّو صاحَب مْنزلو ليحضره ع
بلغٍت أنك تعرضت لنا, وسألَت أىَل كبلتنا عن مسائلك, ترجو أن تصيَد أغماَرُىم 
حببائلك, حُت رأيَت ضعف علمائهم عن القيام حبجج اهلل, والذب عن دينو, ونطقَت 
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النساء: ]نَّ ِمْن ِعَباِدَك َنِصيبًا مَّْفُروضًا{وقال ألَتَِّخذَ على لسان شيطان رجيم لعنو اهلل:}
111.] 

فقال اؼبلحد: أما إذا عبَت أولئك, وعَتهتم باعبهل فإين سائلك, وفبتحنك, فإن أجبَت 
 عنهم فأنت زعيمهم, وإالَّ فأنت إذاً مثلهم.

قال لو القاسم عليو السالم: سل عما بدا لك, وأحسن اإلستماع، وعليك بالنصفة, وإياك 
والظلم، ومكابرة العيان, ودفع الضرورات, واؼبعقوالت, أجبك عنو, وباهلل أستعُت, وعليو 

 أتوكل, وىو حسيب ونعم الوكيل.

 ]إثبات وجود الصانع وحدوث العالم[

 فقال لو اؼبلحد عند ذلك: حدثٍت ما الداللة على إنية الصانع؟.

}يَا َأي َُّها النَّاُس ِإن   عز وجل: قال القاسم عليو السالم: الداللة على ذلك قولو يف كتابو
ُكنُتْم ِفي رَْيٍب مَِّن اْلبَ ْعِث فَِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن تُ َراٍب ثُمَّ ِمن نُّْطَفٍة ثُمَّ ِمْن َعَلَقٍة ثُمَّ ِمن 

ى ثُمَّ  مُّْضَغٍة مَُّخلََّقٍة َوَغْيِر ُمَخلََّقٍة لِّنُبَ يَِّن َلُكْم َونُِقرُّ ِفي اأَلْرَحاِم َما َنَشاء ِإَلى َأَجٍل مَُّسمِّ
ُلُغوا َأُشدَُّكْم َوِمنُكم مَّن يُ تَ َوفَّى َوِمنُكم مَّن يُ َردُّ ِإَلى َأْرَذِل اْلُعُمِر  ُنْخرُِجُكْم ِطْفاًل ثُمَّ لَِتب ْ

َها الْ  َماء اْىتَ زَّْت ِلَكْيال يَ ْعَلَم ِمن بَ ْعِد ِعْلٍم َشْيئًا َوتَ َرى اأَلْرَض َىاِمَدًة فَِإَذا َأنَزْلَنا َعَلي ْ
َورََبْت َوأَنَبَتْت ِمن ُكلِّ َزْوٍج بَِهيٍج)( َذِلَك بَِأنَّ اللََّو ُىَو اْلَحقُّ َوأَنَُّو ُيْحِيي اْلَمْوَتى َوأَنَُّو 
َعُث َمن ِفي  اَعَة آتَِيٌة َّلَّ رَْيَب ِفيَها َوَأنَّ اللََّو يَ ب ْ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر)( َوَأنَّ السَّ

 .[7-5ور{]الحج:اْلُقبُ 

ووجو الداللة يف ىذه اآلية فهو:كون اإلنسان تراباً، مث نطفة, مث علقة, ال زبلو ىذه 
 األحوال من خلتُت:

ا أن تكوَن ؿُبَْدثًَة، أو قددية، فإن كانت ؿُبَْدثًَة فهي إذاً من أدل األدلة على وجود إنيتو,  إمَّ
ْحِدثِِو،كما كانت الكتابُة متعلقة يف العقل لعلٍل: منها: أن اْلُمْحَدَث متعلٌق يف العقل دبُِ 



بكاتبها، والنظم بناظمو. إذ ال جيوز وجوُد كتابٍة ال كاتب ؽبا، ووجوُد أثٍر ال مؤثر لو يف 
 اغبس والعقل.

 ومنها: أن اْلُمْحَدَث ىو ماََل يكن فُكوّْن، فهو يف حال كونو ال خيلو من أحد أمرين:

ا أن يكون ىو َكوَّن نفسو،   أو غَته كّونو؟!!.إمَّ

 فإن كان ىو الذي كّون نفسو َل خيلو أيضاً من أحد أمرين:

ا أن يكون كّون نفسو وىو معدوم، أو كّوهنا وىو موجود! فإن كان كّوهنا وىو معدوم،  إمَّ
 فمحال أن يكون اؼبعدوم أَوجد نفسو، وىو معدوم.

و موجود، إذ وجود نفسو وإن كّوهنا وىو موجود، فمحال أن يكون اؼبوجود أَوجد نفسو وى
قد أغناه عن أن ُيكّوهنا ثانياً. فإذا بطل ىذا ثبت أنَّ الذي كوَّنو غَته، وأنَّو قدمي ليس 

 دبحَدٍث، إذ لو كان ؿُبَْدثَاً كان حكمو حكم احملدثات.

وإن كانت األحواُل قدديًة فذلك يستحيل؛ ألنَّا نراىا ربدث شيئاً بعد شيء يف حُت واحد، 
دة، فلو كانت كلُّها مع اختالفها يف أنفسها وأوقاهتا قددية، لكانت الت ُّرَابِيَّةُ يف نفس واح

نطفة مضغة دمًا علقة عظمًا غبمًا إنساناً، يف حالة واحدة، إذ القدمي ىو الذي َل يكن، 
وَل يزل وجوده، وإذا َل يزل وجود ىذه األحوال، كان على ماذكرُت وقلُت، من كونو تراباً 

عظماً إنساناً، يف حالة واحدة، إذ األحوال َل يسبق بعُضها بعضاً؛ ألهنا قددية؛ مضغة غبماً 
وألنَّ كلَّ واحد منها يف باب اْلِقَدِم سوآء، فإذا استحال وجوُد ىذه األحواِل معًا يف حُت 
واحٍد، يف حالة واحدة، وثبت أنَّ الًتابية سابقٌة للنطفية، والنطفيَة سابقٌة للحال اليت 

صح اغبدوث، وانتفى عنها القدم، وإذا صح اغبدوث فقد قلنا بديا: إنَّ اْلُمْحَدَث بعدىا، 
 متعلٌق يف العقل دبُْحِدثِِو.

 قال اؼبلحد: وما أنكرَت أن تكون األحواُل حديثة، وأن العُت _ اليت ىي اعبسم _ قددية.

حوال بتة، وال قال القاسم عليو السالم: أنكرُت ذلك من حيث ََل أره منفكًا عن ىذه األ
جاز أن ينفك، )فلما َل أره منفكًا من ىذه األحوال، وال جاز أن ينفك(، كان حكم 

 العُت كحكم األحوال يف اغبدوث.



 قال اؼبلحد: وَل؟ 

قال القاسم عليو السالم: من قبل أهنا _ أعٍت العُت _ إذا كانت قددية وكانت األحوال  
وإذا قلَت: ََل تزل ربدث فيها ناقضَت؛ ألن ؿبدثة، فهي ََل تزل ربدث فيها األحوال، 

قولك:َل تزل خالف قولك: ربدث. والكالم إذا اجتمع فيو إثبات شيء ونفيو يف حال 
 واحٍد استحال.

ا إذا َل تزل ربدث فيها، فقد أثبتها قددية َل تزل ربدث فيها، وإذا كان ىذا  وذلك أهنَّ
؛ ألنَّو صفُة اعبسِم الذي ىو قدمي، ىكذا فهي َل تسبق اغبدث، فقد صار اغبدُث قددياً 

وإذا كانت صفتو استحال أن تكون صفة القدمي الذي ال خيلو منها وال يزول عنها ؿبدثة، 
ُ اإلحالة؛ ألن فيو تثبيت احملدث قددياً، والقدمي ؿبدثاً.  وىذا ؿبال بَ ُتّْ

 قال اؼبلحد: فما أنكرَت أن تكوَن ىذه األعيان ىي اليت فعلت األحوال؟.

قال القاسم عليو السالم: دبثل ما أنكرُت زيادَتَك األوىل؛ ألنَّو ال فرق بُت أن تكون ىي 
الفاعلة، وىي َل تسبق فعَلَها، أو تكون ىي قددية وىي َل تسبق صفاهتا؛ ألنَّ الفاعل 
سابق لفعلو متقدٌم لو، وكذلك القدمي الذي َل يزل، سابق للذي َل يكن؛ ألن يف إثبات 

ات حدث فعلو، وإذا َل يسبق فعلو فقد صبعَت بينهما يف حال واحٍد، وثَ بَّتَّ الفعل لو إثب
 للشيء الواحد القدَم واغبدوَث يف حالو واحدة، وىذا ؿبال بُّت اإلحالة.

 بعضها[  ]نظرية الهيولى والصورة وحدوث األشياء من

األشياُء ََل تزل قال ]اؼبلحد[: فإين َل أَر كوَن شيء إالَّ من شيء، فما أنكرَت أن تكون 
 يتكون بعُضها من بعض؟ وما أنكرَت أن يكون الشيء الذي ىو األصل قددياً؟.

قال القاسم عليو السالم: أنكرُت ذلك أشدَّ اإلنكار، وذلك أنَّ الشيء الذي ىو األصل 
ال خيلو من أن يكون فيو من األحوال واؽبيئات والصفات مثل ما يف فرعو، أو ليس  

 كذلك؟!.



فيو مثل مايف فرعو، فحكمو يف اغبدث كحكمو، وقد تقدم الكالم يف ىذا اؼبعٌت فإن كان 
دبا فيو كفاية، على أنَّا قبد الصور واأللوان واؽبيئات والصفات بعد أن ال قبدىا فيو، ووجود 

 الشيء بعد عدمو ىو أدل الداللة على حدثو!!.

َحْلَت، وذلك أهنا ال زبلو فحدثٍت عن الصورة من أي أصل حدثت؟ فإن قلت: إهنا قددية أَ 
 من أمور.

أن الصورة لو كانت قددية لكانت يف ىذا اؼبصور الذي ظهرت فيو الصورة، أو يف  أحدىا:
عنصره الذي تسمونو "ىيوىل"، فإن كان يف ىذا اؼبصور بان فساد قولكم ودعواكم، إذ قد 

إذا ظهرت يف ىذا قبده خبالف ىذه الصورة، وإن كانت يف الذي تسمونو "ىيوىل"، فال بد 
اؼبصور أن تكون قد انتقلت عنو إىل ىذا. فإن قلت: انتقلت. َأَحْلَت؛ ألن األعراض ال 
جيوز عليها اإلنتقال، على أنَّ يف الصورة ما يرى بالعيان، فإن كانت منتقلة فما باؽبا 

 خفيت عند اإلنتقال، وظهرت عند اللبث؟!.

، مث انتقلت عنو إىل فرعها، فقد جعلت وفيو خلة أخرى وىي: أهنا لو كانت يف األصل
صح حدث الذي انتقلت عنو ىذه  فقد  إلنتقاؽبا غاية وهناية، وإذا جعلت ؽبا غاية وهناية 

 األحوال.

فإن قلت:َل تزل تنتقل. كان الكالم عليك يف ىذا اؼبعٌت،كالكالم الذي قدمناه آنفًا يف " 
 باب َل تزل ربدث".

علت األشياء يف ومهك شيئُت، إذا أفردت كل واحٍد من وفيو معٌت آخر وىو: أنك إذا ج
صاحبو نقص، وانتهى إىل حدٍّ ما وَقل، وإذا صبعَت كل واحٍد إىل صاحبو زاد، وانتهى إىل 
حد ما وكثر، أفليس إذا انتهى يف حال، وزاد فكثر أو نقص فقل، فالنقص والزيادة خيربان 

 اغبدوث!!. بالنهاية عنو؟! وإذا ثبت فيو النهاية، ثبت فيو



 ]نظرية الكمون والظهور[

ا وجدت  قال اؼبلحد: ما أنكرَت أن تكون صورة التمرة والشجرة كامنة يف النواة، فَلمَّ
 ماشاكلها ظهرت؟!.

قال القاسم عليو السالم: إن ىذا يوجب التجاىل، وذلك أنا لو تتبعنا أجزاء النواة َل قبد 
 فيها مازعمت.

ذا عباز أن يكون اإلنسان كامنة فيو صورة اػبْنزير، وشيء آخر وىو: أنَّو لو جاز ى
واغبمار، والكلب، وإذا كان ذلك كذلك، كان اإلنسان إنسانًا يف الظاىر، كلبًا ضباراً 

 خن زيراً فيالً يف الباطن!! فإن قلَت ذلك، غبقَت بأصحاب سوفسطاء.

م عن القول فإن شئَت تكلمنا فيو. على أنو قد ظهر من ضبقهم ألىل العقول ما يزعه
 دبقالتهم.

قال اؼبلحد: وكيف جيوز أن يكون اإلنسان إنسانًا يف الظاىر، وكلبًا ضبارًا خن زيرًا فياًل يف 
 الباطن؟!.

 قال القاسم عليو السالم:كما جاز أن تكون صورة التمرة والنخلة كامنة يف النواة!!.

  اإلنسان والكلب مشاكلة.قال اؼبلحد: فإن بُت التمرة والنخلة والنواة مشاكلة، وليس بُت

قال القاسم عليو السالم: لو كان بُت التمرة والنخلة والنواة مشاكلة مع اختالف الصورة، 
 عباز أن يكون بُت اإلنسان والكلب مشاكلة!!.

 قال اؼبلحد: فإن النواة إذا انتقلت من صورهتا، انتقلت إىل صورة النخلة.

إذا تفرقت أجزآؤه جاز أن يكون كلباً يف الطبع  قال القاسم عليو السالم: وكذلك اإلنسان
والقوة واؽبيولية عندك، فمهما أتيت بو فيو من شيء تريد الفرق بينهما فهو يل عليك، أو 

 مثلو.

ووجو آخر وىو: أن الصورة لو كانت يف األصل نفسو، لكان األصل نفسو ىو التمرة؛ ألن 
َتىا بالصورة، فعلى ىذا جيب أن يكون التمرة إمنا بانت من سائر اؼبصورات، وعرفت من غ



أصلها التمرة، وىذا مكابرة العقول؛ ألنو لو كان ىذا ىكذا، لكان ظهورىا يف نواهتا أقرب 
 وأشهر وأعم، وَل يستحل وجود صورتُت َمًعا يف حُت واحد.

 شجرهتا، قال اؼبلحد: إن النواة ىي سبرة بالقوة اؽبيولّية، أعٍت أهنا إذا انتقلت َل تنتقل إالّ إىل
 مث إىل شبرهتا، مث تعود إىل أصلها، مث تصَت نواة يف وسطها.

قال القاسم عليو السالم: لو كان ىذا ىكذا، لكانت الطبيعة اليت ىي األصل سبرة بالقوة 
اؽبيولّية، إن كنت فبن يقول بالدىر، وإن كنت ثنويًا فالنور والظلمة، وما أصلت من أصل 

ألصل سبرة بالقوة؛ ألهنا إذا انتقلت إنتقاالهتا صارت سبرة، فيجب على ىذا أن يكون ذلك ا
وىذه مكابرة واضحة، وذلك يوجب عليك أنَّ األصل البحت: سبرة، نواة، خوخة، 

 باذقبانٌة؛ ألنو جائز عندك اإلنتقال من صورة إىل صورة.

 وإن كان حكم األصول يف اؽبيئات خالف حكم الفروع فسنقول فيو قواًل شافيًا إن شاء
 اهلل.

قال اؼبلحد: إن صححَت أنَّ حكم األصول حكم الفروع، تركُت مذىيب، فإنَّو قد عظمْت 
 عليَّ الشبهة يف ىذا اؼبوضع.

 قال القاسم عليو السالم: اعلم أن طرق العلم باألشياء ـبتلفة.

 فمنها: مايعرف باغبس.

 ومنها: مايعرف بالنفس.

 ومنها: مايعرف بالعقل.

 واغبسبان. ومنها: مايعرف بالظن

 فأما الذي يعرف باغبس فطرقو طبس:

 ظبع، بصر، شم، ذوق، ؼبس.

 فالسمع طريق األصوات، والكالم.

 والبصر طريق األلوان، واؽبيئات.

 والذوق طريق اؼبطعوم.



 والشم طريق األرياح.

 واللمس طريق اللُت واػبشونة.

عبزع، واللذة، والكراىية، وما يعرف بالنفس فاػبجل، والوجل، والسرور، واغبزن، والصرب، وا
 وما أشبو ذلك من التوىم، وغَته.

 وأما مايعرف بالعقل فشيئان:

أحدمها: يدرك ببديهتو مثل ربسُت اغبسن، وتقبيح القبيح، وحسن التفضل، وشكر اؼبنعم، 
 ومثل تقبيح كفر اؼبنعم، واعبور، وما جيانسو من علم بدائو العقول.

ستدالل، الذي ىو نتيجة العقول كمعرفة الصانع، وعلم والوجو الثاين ىو: اإلستنباط واإل
 التعديل والتجوير، والعلم حبقايق األشياء.

وأما مايعرف بالظن واغبسبان فهو: القضاء على الشيء بغَت دليل، فهذا ردبا يصيب، وردبا 
خيطي، وإمنا ػبصت لك ىذا كلو، ليكون عونًا لنا فيما تأخر من كالمنا، ويكون أحَد 

ات اليت نرجع إليها، فكلُّ شيء من ىذه العلوم ال يصاب إالَّ من طريقو، ولو حاولتو اؼبقدم
 من غَت طريقو لتعسر عليك، وكنت كمن طلب علم األلوان بالسمع، وعلم الذوق بالعُت.

ا أحوال األجسام فإن طريق اؼبعرفة هبا من جهة البصر، والبصر اليؤدي إىل اإلنسان إالَّ  فأمَّ
األجسام ال جيوز أن زبلو من ىذه الصفات، فيتومهو وديثلو يف نفسو خالياً  األجسام؛ ألن

منها، فإذا َل جيز ذلك، ثبت أنَّ األجسام الزبلو من ىذه الصفات، وأنو ال يكون حكم 
 أصوؽبا إالّ كحكم فروعها.

 ]علة وجود األشياء وفسادىا[

حركات الفلك، وسَت الكواكب، قال اؼبلحد: إهنم يزعمون أنَّ علة كون األشياء، وفسادىا 
 وبعضهم يقول: إن علتها سبازج الطبيعتُت، أعٍت النور والظلمة، وبعضهم يقول غَت ذلك.



}َوِمنُكم مَّن قال القاسم عليو السالم: الدليل على فساد قوؽبم: قول اهلل تبارك وتعاىل:
ْسُو ِفي وقولو: [،5يُ تَ َوفَّ ى َوِمنُكم مَّن يُ َردُّ ِإلى َأرَذِل الُعمر{] الحج: ْرُه نُ َنكِّ }َومن ن َُّعمِّ

 [.81اْلَخْلِق َأَفالَ تَ ْعِقُلوَن{]يس: 

فلو كان علة كونو ما ذكروا لكان اإلنسان اليتوىف يف طفوليتو، واليفسد كونو، مع وجود 
 علة كونو، اللهم إالّ أن يقروا حبدوث علة الفساد، فيكونوا حينئٍذ تاركُت ؼبذىبهم.

لة كونو وفساده قدمي. فالشيء إذا كان فاسدًا يف حال، كان فيها صاغباً، فإن قالوا: بل ع
إذ عللهما موجودة، وؿبال أن تكون عللهما موجودة ويتوف ى ىذا يف الطفولية، ويرد ىذا 

 إىل أرذل العمر، وينكس ىذا يف اػبلق إذ يعّمر؛ِ إْن ىذا لعمري لعكس العقول.

زعمَت: أن اهلل علة كون األشياء وفسادىا، مثل  قال اؼبلحد: لو لزمهم ذلك، للزمك حُت
 ما ألزمت خصومك.

قال القاسم عليو السالم: والسواء! وذلك أنا ال نزعم أن اهلل علة كون األشياء وفسادىا، 
 بل نزعم: أنَّ اهلل تعاىل ىو الذي كّون الشيء وأفسده من غَت ما اضطرار.

ذلك أنَّ أفعالو ـبتلفة األحوال، متنقلة والدليل على أن اهلل عز وجل ليس بعلة فعلو، 
الصفات. فلو كان ىو العلة َلَما زال شيء عن صفتو؛ ألنو َعزَّ ذكره قدمي، والقدمي لو كان 
علة شيء،َل يزل معلولو، كما َل يزل ىو يف ذاتو، وزوال األشياء عن صفاهتا يدل على أنَّ 

 اهلل عز وجل ليس بعلة والمعلول.

: بارك اهلل فيك، وفيمن ولدك، فقد أوضحت ماكان ملتبسًا علّي ؛ فقال اؼبلحد حينئذٍ 
 وإين سائلك عن غَتىا، فإن أجبتٍت عنها كما أجبَت أسلمُت.

قال القاسم عليو السالم: إن أسلمَت فخٌَت لك، وإن أصررَت فلن يضر اللََّو إصراُرَك! سل 
 عما بدا لك.

 ]توحيد الخال ق[

 صانع العاَل واحد؟. قال اؼبلحد: ما الداللة على أنَّ 



قال القاسم عليو السالم: ألنو لو كان أكثر من واحد،َل خيل من أن يكون كل واحد من 
 الصانعُت حيا، قادراً، أو ليس كذلك؟!.

فإن كان كل واحد منهما حياً قادراً،َل يكن ؿبااًل مىت أراد ىذا خلق شيء، أن دينعو اآلخر 
صاحُبُو من ذلك، كان اؼبمنوع عاجزاً، وَدلَّ ك  من خلقو لذلك الشيء بعينو، ولو منعو

عجزه على حدثو! وإن سبانعا، وتكافأت قوامها، وقع الفساد، وَل يتم لواحٍد منهما خلق 
 شيء، ودخل على كل واحٍد منهما العجز، إذ َل يقدر كل واحٍد منهما على مراده.

 ك ليس باثنُت، وال فوق ذلك.فلما وجدنا العاَل منتظماً، متسَق التدبَت، دلنا أن صانع ذل

 قال اؼبلحد: ما أنكرَت أن يتفقا ويصطلحا؟.

قال القاسم عليو السالم: إن اإلتفاق واإلصطالح يدالن على حدث من تعمدمها؛ ألهنما 
 اليتفقان إالّ عن ضرورة، واؼبضطر فمحدث ال ؿبالة.

لك صانع الشر ال يأيت قال اؼبلحد: إهنم يقولون:إن صانع اػبَت ال يأيت بالشر أبداً، وكذ
 باػبَت ابداً.

 قال القاسم عليو السالم: إن ىذا مكابرة العقول.

 قال اؼبلحد: وكيف ذلك؟.

قال القاسم عليو السالم: ألن ذلك يدعو إىل القول بأن أحداً َل يذنب قط، مث اعتذر من 
يهتِد، أال ترى أهنم ذنبو؛ وإىل القول بأن انساناً واحداً َل يصدق وَل يكذب، وَل يضل وَل 

يزعمون أنَّ انتحاؽبم حق، وأنَّو واجٌب على الناس الرجوع إىل مذىبهم، فإن كان الشيء 
الواحد ال يأيت باػبَت والشر، فحدثٍت من يدعون إىل مذىبهم؟ فإن قالوا: اػبَت. قيل: فإن 

ذا الذي اػبَت اليضل أبداً. وإن قالوا: الشر. فالشر اليهتدي أبداً. فليت شعري من ى
 يدعونو إىل مذىبهم.

قال اؼبلحد: لعمري لقد ألطفَت يف اإلستخراج على القوم، ولعمري إن ىذا فبا يقطع 
ا كان يف العاَل خَت وشر،  دلنا ذلك على أهنما من أصلُت  شغبهم، ولكنهم يقولون: َلمَّ

 قدديُت.



ا وجود اػبَت والشر يف العاَل فإنا قب ده، إاّل أن ىذا يدلنا على قال القاسم عليو السالم: أمَّ
 أن صانع العاَل واحد.

والدليل على ذلك: أن اػبَت والشر، معتقبان على اػبَّت والشّرير، ووجدنامها ؿبدثُت، وقد 
قدمنا الكالم يف ىذا اؼبعٌت دبا فيو كفاية، وبينا أنَّ العاَل أصلو وفرعو ؿبدث، وأن احملدث 

و، أوجب ذلك حدوث صانع العاَل، يقتضي احملدث، )فإن كان حكم فاعلو كحكم
صانع، إىل ماالهناية لو، وقد بينا  ويقتضي احملدث(, فإن كان ىذا ىكذا، فلكل صانع 

 فساده آنفاً.

ووجو آخر وىو: أنَّ اػبَت والشر ليس اختالفهما يدل على ِقَدِمِهما، ليس اختالفهما 
يدل على من خالف بينها،  بأعظم من اختالف الصور واؽبيئات. وقد قلنا: إنَّ اختالفهما

واخًتعها ـبتلفة، فلوا كان اػبَت والشر وسائر اْلُمْخَتِلَفاِت قددية، لكان فيها دفع 
 الضرورات.

خَتاً ؼبعٌت، وشراً ؼبعٌت آخر، ونرى اػبَت والشر ؾبتمعُت يف حُت  ووجو آخر: ذلك أنا نرى 
 واحد، فال خيلوان يف حال اجتماعهما من أموٍر:

ا اجتمعا بأنفسهما، أو صبعهما غَتمها، فإن كانا اجتمعا بأنفسهما فمحال، إما أن يكون
وذلك أهنما ضدان، والضدان الجيتمعان بأنفسهما، ألنا نشاىد نفورمها، وفرار كل واحد 

 من صاحبو، فإذ فسد ذلك, َل يبق إالّ أنَّ جامعاً صبعهما.

أن ؽبما أصلُت قدديُت، لكان  ووجو آخر وىو: أنو لو كان وجود اػبَت والشر، داالِّ على
وجود الطبايع األربع دااًل على أن ؽبا أصواًل قددية، وإذا كان ىذا ىكذا، دلنا على أن 

 شاىدىم شاىد زور.

 ]حكمة خلق العالم[

قال اؼبلحد: فإذا َل يكن العاَل واحدًا قددياً، وال كان مزاج اإلثنُت، وكان صنعًا من صانع 
 ىذا العاَل؟. قدمي، فحدثٍت َل خلق اهلل



قال القاسم عليو السالم: إنَّ ىذا الكالم فرٌع من أصل، فإن سلمَت يل األصل كلمُتَك  
 فيو، وإالَّ نازعتك يف األصل.

 قال اؼبلحد: وماذلك األصل؟. 

قال القاسم عليو السالم: ىو أن تعلم بالدالئل: أن العاَل ؿبدث، وأن لو ؿبِدثاً، مث تعلم: 
 قدمي، مث تعلم: أنو قادر حي حكيم يف نفسو وفعلو. أن ؿُبِْدثَُو واحد

قال اؼبلحد: قد دللَت على الصانع، وعلى أنو واحٌد، فما الدليل على أنو قادر حي 
 حكيم؟.

قال القاسم عليو السالم: الدليل على ذلك أنَّا وجدنا الفعل اؼبتقن احملكم متعذراً إاّل على 
الفعَل احملكَم واقعاً، دلنا ذلك على أن صانعو عاَل،  القادر اغبي اغبكيم العاَل، فلما وجدنا

 قادر، حي، حكيم.

 قال اؼبلحد: فهل وجدَت الفاعل اغبكيم القادر سوى اإلنسان؟.

 قال ] القاسم[: ال.

 قال ] اؼبلحد[: أفتقول إنو إنسان؟.

قد  قال ] القاسم [: إين وإن َل أجد إاّل إنساناً، فلم يقع الفعل منو؛ ألنو إنسان، إذ
وجدنا إنسانًا تعذر عليو الفعل، فلما وجدناه متعذرًا عليو ؛ دلنا ذلك على وجود فاعل 
ا قلنا: إنو الجيوز كون الفعل إاّل من قادر حكيم، جائز منو  ليس بإنسان. أال ترى أنا َلمَّ

ا َل يستمر القول يف ذلك َل نقل بو.  ذلك. فكان قولنا فيو مستمراً، وَلمَّ

 أبلغت يف ىذا فنرجع إن شئت إىل مسأليت. )قال اؼبلحد: قد

 قال ] القاسم[: سل(.

 قال ] اؼبلحد[: َل خلق اللَُّو العاََلَ؟.

ُلوَُكْم َأيُُّكْم  قال القاسم عليو السالم: قال اهلل سبحانو: }الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة لَِيب ْ
}َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإِلنَس إَّل [، وقال:2]اؼبلك:َأْحَسُن َعَماًل{



َماَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض  ، وقال:[58لِيَ ْعُبُدوِن{]الذاريات: َر َلُكم مَّا ِفي السَّ }َوَسخَّ
 .[11َجِميعاً مِّْنُو{]الجاثية:

 فأخرب أنَّو خلقنا للعبادة واإلبتالء، وليبلَغ بنا إىل أرفع الدرجات، وأعلى اؼبراتب.

 : فما دعاه إىل خلقنا؟ أغباجٍة َخَلَق؟.قال اؼبلحد

قال القاسم عليو السالم: أما قولك: ما دعاه؟ فمحال. وذلك أنَّو َل يزل عاؼبًا بال سهٍو 
 وال غفلة.

ا حَيتاج اليها الغافل، فأما الذي ال  فقولك: مادعاه؟ ؿبال؛ ألنَّ الدعاء والتنبيو والتذكَت إمنَّ
 يء إىل شيء، إذ العفلة ىناك والسهو.جيوز أن يغفل, فمحال أن يدعوه ش

 والدليل على ذلك: أنَّ الغفلة من الداللة على اغبدوث، وقد قامت الداللة على أنو قدمي.

 وأما قولك: أغباجة خلق؟ فاغباجة أيضاً من صفات احملدثُت, والقدمي يتعاىل عنها.

 قال اؼبلحد: فلم خلق؟!. 

لق؟ فقد أجبتك, وذلك يف اعبوابُت السابقُت قال القاسم عليو السالم: أما قولك: َل خ
 ؽبذا. ألن قولك "َل"؟ سؤال. وقويل: "ألن" إجابة.

 قال اؼبلحد: فما وجو اغبكمة يف خلق العاَل, وخلق اؼبمتحنُت؟.

قال القاسم عليو السالم: وجو اغبكم يف ذلك, أنَّو إحسان, أو داع إىل إحسان, وكل من 
 كيم فيما نعرفو.أحسن, أو دعا إىل إحسان, فهو ح

قال اؼبلحد: وكيف يكون حكيماً من خلق خلقاً فآؼبو بأنواع اآلالم؟، وامتحنو بضروب من 
 اإلمتحان, أخربين عن وجو اغبكمة يف ذلك, من الشاىد؟.

ا قولك: كيف يكون حكيمًا َمْن َخَلَق َخْلقاً, فآؼبو بأنواع  قال القاسم عليو السالم: أمَّ
ذلك من الشاىد: أنَّا وجدنا من اآلالم يف الشاىد ماىو داٍع إىل  اآلالم؟ فوجو اغبكمة يف

 اإلحسان.

من ذلك: ضرب اؼبؤدبُت للصبيان، ومنو اغبجامة, والفصد, وشرب األدوية الكريهة، كل 
ذلك داعية إىل اإلحسان, وإىل شيء َحَسٍن يف العقل, فإذا كان من اآلالم يف الشاىد 



اهلل عز وجل, مثل اؼبوت واؼبرض والعذاب وغَته, ماىو كذلك, فكل ما كونو من قبل 
 حكمة يف الصنع, وصواب يف التدبَت, إذ كان كل ذلك داعية إىل إحسان.

 قال اؼبلحد: ما الدليل على أنَّ ذلك داعية إىل اإلحسان؟.

ا  ا أفعاُل اغبكيم, وقد صح أنَّ اغبكيم إمنَّ قال القاسم عليو السالم: الدليل على ذلك أهنَّ
ىذه األشياء, اليت ىي الًتغيب يف السالمة والصحة واػبَت, والًتىيب من الغم والشر يفعل 

 والسقم. ومن رغب يف اػبَت, فحكيم فيما نعرفو.

 وأما قولك: َل امتحن امتحانات, َعِطَب أكثرىهم عندىا؟.

ا امتحانو وأمره  وهنيو, داعية لو إىل فإنا نقول يف ذلك وال قوة إالَّ باهلل: إنَّ اهلل سبحانو إمنَّ
اػبَت, فمن عطب فمن قبل نفسو عطب؛ ألنو َل يأسبر دبا أمره اهلل سبحانو، وال انتهى عما 
هناىا عنو، ولو كان انتهى عما هناه عنو, َورَِكَب ما أمر بو, لكان يؤديو ذلك إىل الفوز 

 العظيم. فهو: من قبل نفسو عطب، ال من قبل اهلل عز وجل.

عرفو: أنَّ حكيمًا من حكمائنا لو أعطى عبيدًا لو دراىم, وقال ؽبم: فيما ن ومثل ذلك 
اذبروا, فإن رحبتم, وَل تفسدوا, فأنا ُمعطيكم مايكفيكم, وإن َل تفعلوا عاقبتكم. فأطاعو 
منهم قوم, وعصاه آخرون, َل ترجع الآلئمة عليو, بعصياهنم إياه، ولكنها الحقة هبم, حُت 

ىم إياىم وعطيتهم من اغبكمة؛ إْذ َل يدعهم بو إالَّ إىل عصوه, وَل خيرج دعاء سيّْدِ 
ا كان ذلك كذلك, كان اهلل حكيماً, بامتحانو وأمره وهنيو.  اإلحسان, فَلمَّ

 قال اؼبلحد: ان اهلل يعلم ماىم صائرون إليو, وكبن ال نعلم ذلك.

ُن اغبسن, وال يُ َقبّْ  ُح القبيح, وذلك ألنَّو قال القاسم عليو السالم: إن اعبهل والعلم, ال حُيَسَّ
لو كان حسناً؛ ألن اآلمر بو يعلم أنَّو يفعلو لكان ذلك قبيحاً, إذ كان األمر منَّا دبا يصَت 
ا ََل يكن ذلك قبيحًا عبهل اآلمر منَّا؛ ألنَّو إمنا أمر باغبسن ودعا  إليو اؼبأمور جاىاًل, فَلمَّ

)دل ذلك على أنَّو ال فرق بُت أن يكون إىل اغبسن، وإن كان جاىالً دبا يصَت إليو اؼبأمور، 
 اآلمر باغبسن, والداعي إىل اغبسن, جاىالً دبا يصَت إليو اؼبأمور(, أوعاؼباً.



وشيء آخر: وىو أنو لو كان اإلمتحان قبيحاً, إذا علم أنو يعصى, لكان ال شيء أقبح 
ا كان إعطاء من إعطاء العقل, ألنو إمنا يعصى عند وجوده, ويستحق الذم واؼبدح بو, فلم

العقل عند األمم كلها موحدىا وملحدىا حسناً, دل ذلك على أن اإلمتحان واػبلق 
 واألمر باغبسن كلو حسن, علم أنو يعصي أو يطيع.

قال اؼبلحد: فلم مزج اػبَت بالشر؟ وَل صار واحد غنياً, وواحد فقَتاً, واآلخر قبيحاً, 
 واآلخر حسناً؟.

ه الدار دار امتحان, ودار إبتالء, وحقيقة االمتحان فهو: قال القاسم عليو السالم: إن ىذ
 أن خيلق فيو, أو يأمره بشيء يثقل على طباعو، فينظر ىل يطيع, أم ال يطيع؟.

ولو خلق اهلل ما ىو خفيف على طباعو, مث أمره باػبفيف لكان ذلك لذة لو, وليس 
ب التدبَت, أن ديزج بامتحان. فلما كانت ىذه الدار دار امتحان, كان الواجب يف صوا

اػبَت بالشر، والنفع بالضر، واؼبكروه باحملبوب، واغبسنة بالسيئة، والكريو اؼبنظر باغبسن 
اؼبنظر، إذ كانت الدار دار امتحان؛ ألنو لو كان كلو ؿببوبًا كان داَر الثواب, ولو كان كلو 

 مكروىاً, كان دار العقاب, ودار الثواب والعقاب ىذه صفتها.

لو َل تُ ْعَرف علل ذلك لكان جائزاً, وذلك أنَّو يف بدي األمر, إذا أقمت الداللة  واعلم أنو
على أنو حكيم يف نفسو وفعلو، مث دللت على أن الكل من أفعالو حكمة, استغنيت عن 
معرفة عللو. ومثال ذلك من الشاىد: أنا لوىجمنا على آالت من آالت الصانع, فرأينا 

اؼبستويات, وصغر بعضها, وكرب بعضها, وغلظ بعضها, ورقة اعوجاج اؼبعوّجات, واستواء 
بعضها, فحكمنا أنَّ صانعها غَت حكيم, لكنا جاىلُت باغبكمة, نضع اغبكمة يف غَت 

 موضعها.

بل حينئٍذ الواجب علينا أن نسلم للحكماء حكمتهم, ونعرف أهنم ال يفعلون شيئًا من 
اؼبعوج واؼبستوي, وكلَّ زوج منها يصلح  ذلك إاّل لضرب من اغبكمة يعرفونو, ونعلم بأنَّ 

لعمٍل ال يصلح لو اآلخر, فحينئٍذ وضعنا اغبكمة يف موضعها. فاعرف ذلك وتبينو, ذبده  
 كما قلنا إنشاء اهلل تعاىل.



فلما كانت أفعال اهلل كلُّها إحساناً, أو داعيًة إىل اإلحسان, كان تبارك وتعاىل يفعلها كلها 
  العقل.حكيماً, إذ كل ذلك حسن يف

 فإن قلت: َل فعل اغبسن يف العقل؟.

قيل لك: يفعل اغبسن غبسنو, ولو َل يفعل اغبسن يف العقل غبسنو, لكان ال يًتك القبيح 
 لقبحو يف العقل, وكفى هبذا القول قبحاً.

 ]إرسال الرسل وحكمة التشريع[

 قال اؼبلحد: لقد أبلغت وقد بقيت يل مسائل.

 سل.قال القاسم عليو السالم: 

 قال اؼبلحد: مالدليل على أن الصانع لو رسول؟

 قال القاسم عليو السالم: الدليل على ذلك أن الصانع حكيم ؿبسن إىل خلقو,
ويف العقل أنَّ شكر اؼبنعم واجٌب, فلما كان ىذا يف عقولنا واجباً, وكان اهلل حكيماً منعماً 

دالئل اضطرت العقول إليها,  على خلقو، كان من كمال النعمة أن أرسل إليهم الرسل, مع
ليبُت ؽبم كيفيَة شكره؛ ألنَّ كيفية شكره ليس فبا يعلم بالعقل, والبالنفس, والباغبس, 
والبالظن, وإن كان يف العقل جوازه. فحينئٍذ أقام ؽبم معهم دالئَل ومعجزات, دل هبا على 

 صدقهم.

إذ قلت: ال يعلم كيفيتها  قال اؼبلحد: كأنك تقول: إن شرائع األنبياء خارجة عن العقول,
 هبا.

قال القاسم عليو السالم: أما قولك: إن شرائع الرسل خارجة عن العقول إذ ليس فيها  
كيفيتها. فإين َل أقل لك ليس فيها كيفيتها بتو, بل اشًتطت لك فقلت لك: إنو وإن َل 

 يكن فيها كيفيتها ففيها جواز كوهنا.

 قال اؼبلحد: وكيف ذلك؟



يو السالم: ىو مثل ما تعرفو يف الشاىد, وذلك لو أن سيداً أمر عبده ببناء قال القاسم عل
داٍر, أو قطع شجرة, أو إعطاء عبداهلل, أو ضرب زيد, فإنو ليس يف العقل أنَّ السيد يأمر 
بو, فإذا أمر بو كان يف العقل أنَّ اإلسبار بو حسٌن, وأن تركو قبيح, إذا كانت ألمر سيده 

ع نفع إىل العبد, فالعقل جيوز األمر بكلّْ شيء على حيالو, وال يوجب عاقبة ؿبموده, ومرج
شيئًا من ذلك دون شيء, إذا كان ذلك األمر فبا ينتقل حالو يف العقل, وذلك أنو قد 
يكون اؼبشي إىل موضع ما حسنًا يف العقل, إذا كان للمشي معٌت حسن, فأما اللوايت 

هبا ال يأمره إاّل دبا ىو حسن, والينهى إالّ   ريدرك حكمها يف العقل, فقد أدرك بأن اآلم
 عما ىو قبيح عنده.

قال اؼبلحد: فحدثٍت عن الصالة والصيام وغَتمها من الشرائع, ىل لو أصل يف العقل تفرع 
 ىذا منو؟.

قال القاسم عليو السالم: أجل, قد أخربتك بو آنفاً, وىو كاألمر باؼبشي إىل موضع ما, 
اهلل, ليس لو أصل يف العقل, أكثر من اإلئتمار ألمر اغبكيم, وكضرب زيد, وإعطاء عبد

ووجو اغبكمة فيو أن اآلمر إمنا يأمر بو لينظر ىل يأسبر بو اؼبأمور فيجازيو لذلك؟، السيما 
إذا كان اآلمر مستغنيًا غََت ؿبتاج إىل ما يأمر بو, وإمنا يأمرىم ليمتحنهم, وليظهر بذلك 

 وعلى ذلك سبيل الشرائع كلّْها. أعماؽبم, فإنَّ األمر بو حسن,

 قال اؼبلحد: خربين عن كيفية معجزاهتم.

قال القاسم عليو السالم:ىو قلب العادات, وأن ال يًتك العادات جارية على ؾبراىا, فإذا 
جاء أحدىم، وقال لو قومو: ما الداللة على صدقك؟, قال: الدليل أن اهلل يقلب عاداهتم 

فحينئٍذ يعرفون صدقو, ويضطرون إىل قَبول قولو, وىذه سبيل  يف كذا وكذا, إىل كذا وكذا,
 اؼبعجزات كلها, ودبثل ذلك يُ َفرَّق بُت النيب واؼبتنبِت, وبُت الصادق والكاذب.

 ]الحكمو من الموت والبعث[ 

 قال اؼبلحد: فإنو بقي يف قليب شبهة, فأحب أن تقلعها حبسن رأيك ونظرك.



 هلل أبوك!.قال القاسم عليو السالم: ىاهتا، 

قال اؼبلحد: أخربين عن اهلل عز وجل, َِلَ دييت اإلنسان, ويصَته تراباً, بعد أن جعلو ينطق 
بغرائب اغبكمو, وبعد ىذه الصورة العجيبة البديعة؟!، وَل يفٍت العاَلََ كلَّو؟! أرأيت لو أن 

 انساناً بنا بناء فنقضو ال ؼبعٌت, ىل يكون حكيماً؟!.

م: ليس األمر كما ظننتو, أرأيت لو أن إنسانًا بنا بناًء للشتاء فلما قال القاسم عليو السال
 جاء وقت الصيف نقضو وبناه للصيف, ىل يكون حكيماً؟.

 قال]اؼبلحد[:نعم.

 قال]القاسم[عليو السالم:وَل؟

قال]اؼبلحد[: ألن الذي ازبذه للشتاء, ال يصلح للصيف، وكذلك الذي ازبذه للصيف ال 
 يصلح للشتاء.

لقاسم عليو السالم: وكذلك اهلل عز وجل, خلق الدنيا وما فيها لإلبتالء, فإذا انتهى قال ا
}لَِيْجِزَي الَِّذيَن َأَساُؤوا ِبَما َعِمُلوا َوَيْجِزَي الَِّذيَن  إىل أجلو وحينو أفناىا ويعيدىا ثانياً،

اغبكمة أن ال . وال يكون ذلك خروجاً من اغبكمة، بل [11َأْحَسُنوا بِاْلُحْسَنى{]النجم:
 يضيع الثواب والعقاب.

قال اؼبلحد: إن التوحيد, والتعديل, والرسل, قد تكلم فيو ناس من أىل اؼبلل، وكلّّ يشك 
يف اؼبيت, ىل حيِت أم ال؟ وكلّّ جييء يف ذلك بشيء, فإن دللت على ثباتو وكيفيتو َل تبق 

 يل مسئلة, وحينئٍذ آمنُت بريب.

الداللة على ثباهتا فإين وجدت اهلل تبارك وتعاىل حكيماً, قد  قال القاسم عليو السالم: أما
امتحن خلقو, وأمرىم, وهناىم, وكان قول من يقول بإزالة اإلمتحان, داعيا إىل اإلمهال, 
واإلمهال داٍع إىل أنَّ اهلل غَت حكيم, وإذًا جاز أن يكون العاَل قددياً؛ ألنو ال فرق بُت أن 

ع العجيب, وبُت أن يقع فعٌل ال من فاعل, واألشياء يفعل من ليس حبكيم ىذا الصن
 موجودة, فتكون قددية أزلية, ال فاعل ؽبا.



ووجدت ىذا القول داعيًا إىل التجاىل, فلما كان ذلك كذلك, صح أنَّ اهلل حكيم, 
واغبكيم ال يُ ْهمل خلقو, وإذا َل يهمل خلقو, َل يكن بدّّ من أمٍر وهني, وَل يكن بدّّ من 

وغَِت مؤسبٍَِر، وكان من حكم العقل أن يفرق بُت الويل, والعدو، ووجدنا أولياءه  مؤسبٍَِر,
وأعدآءه مستوية يف الدنيا؛ ألنو كما أن يف األعداء من ىو موسٍر صحيح, ففيهم من ىو 
ا كانت يف الدنيا أحواؽبم مستوية، وَل يكن بدّّ من  معسٌر مريض، وكذلك األولياء, فلمَّ

أن دارًا أخرى فيها يفرق بينهم, وفيها ينشرون, إذ قد وجدت ىذه  التفرقة بينهما, صح
}َأْم َنْجَعُل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا اغبال قد اشتملت الكل الويل والعدو. وذلك قولو عز وجل

اِر{]ص:  [.81الصَّاِلَحاِت َكاْلُمْفِسِديَن ِفي اأَلْرِض َأْم َنْجَعُل اْلُمتَِّقيَن َكاْلُفجَّ

ولك: أخربين عن كيفيتها؟، فإنَّ اهلل عز وجل جعل الروح عبسد اإلنسان حياة لو,  وأما ق
كاألرض إذا اىتزت باؼباء, وربركت بالنبات، كذلك الروح، إذا صار يف اإلنسان صار حياً 

 متحركاً, إذا امتزج أحدمها بصاحبو.

 قال اؼبلحد: وكيف ديتزج الروح بالبدن، وقد صار تراباً؟.

 ليو السالم: وكيف ديتزج اؼباء باألرض اؽبامدة إذا صارت قاحلة يابسة؟!.قال القاسم ع

قال اؼبلحد: ىوأن ديطر عليها, أوجيري فيها فيتصل أجزاء األرض بأجزاء اؼباء باؼبشاكلة اليت 
 بينهما, فعندىا هتتز وربرك.

فحينئٍذ قال القاسم عليو السالم: وكذلك الروح, يرسل إىل ذلك الًتاب, فيماسو وديازجو, 
حيِت اإلنساُن ويتحرك. أوال ترى إىل بدِء خلق اإلنسان, كيف كان؟! أو ليس تعلم أنَّو كان 
تراباً, فلما صبع اهلل بينو وبُت روحو صار إنساناً، فأصل خلق اإلنسان يدلك على آخره, 

ِبُكلِّ َخْلٍق َعِليٌم }ُقْل ُيْحِييَها الَِّذي أَنَشَأَىا َأوََّل َمرٍَّة َوُىَو  أوال تسمع قولو سبحانو
َجِر اأَلْخَضِر نَاراً فَِإَذا َأنُتم مِّْنُو ُتوِقُدوَن{]يس:  [. 18 77)(الَِّذي َجَعَل َلُكم مَِّن الشَّ

 قال اؼبلحد: إنَّو ليس بُت الروح والًتاب مشاكلة, فيما يعرف.

 قال القاسم عليو السالم: فهل تعلم بُت النار والشجر األخضر مشاكلة؟.

ا ؾبموعة من الطبائع األربع إحداىن النار.قال   اؼبلحد: نعم. وىي أهنَّ



 قال القاسم عليو السالم: اهلل أكرب! ىل تعلم بُت النار وبُت ثالثتها مشاكلة؟.

 قال اؼبلحد: ال.

ا جاز أن ذبتمع الناُر مع اؼباء,  قال القاسم عليو السالم:  فكيف اجتمعن؟ إنَّو َلمَّ
 مشاكلة بينهن، جاز للروح مثل ذلك. واألىويو بال   واألرض

فقال اؼبلحد عند ذلك: أشهد أن ال إلو إاّل اهلل, وأن ؿبمداً رسول اهلل وأنَّ كلَّ ما جاء بو 
حق, وتعست أمة ضلت عن مثلك. وأسلم وحسن إسالمو، وكان خيتلف إىل اإلمام أمَت 

 اؼبؤمنُت

 القاسم عليو السالم, ويتعلم منو شرائع اإلسالم.

 اؼبناظرة وصلى اهلل على سيدنا ؿبمد وعلى آلو الطيبُت الطاىرين.سبت 

  

 


